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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU

PREGKO PRESENCIAL
ESTADO D0 CEARA N9. 001/2021 - CAM-IGUATU-CE.CRMARA MUNICIPAL DE IGUATU

CNPJ: O5.716.089/0001-O0
Rua Santos Dumont - S/N — Centro EXERGGO: 2021 A _ _
CEP: 63_5oO_168 _ lguatu _ Ce. ORGKO ORCAMENTARIO: Camara Municipal de lguatu-Ce.

OBJETO: Licenciamento de softwares de gestiio legislativa, aplicagao mobile eletronica, sistema de
protocolo, fluxo do processo Iegislativo, painel de votagao eletronica, ata eletronica, e-sic, ouvidoria, web
site (portal), gestao de conteljdo, customiza;§o de layout, migragao de dados, implantagao, treinamento de
servidores, suporte técnico e manutengfio, pelo periodo de 12 (doze) meses.

TERMO DE HOMOLOGACAO

A CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU-CE, na pessoa da sua Presidente, a Senhora FRANCISCA ELIANE
BRAZ DE CARVALHO Apos deliberar acerca de todos os sucessivos atos praticados durante todo o
transcorrer do processo adminlstrativo de licitagao na modalidade PREGAO PRESENCIAL N9. 001/2021 —
CAM-IGUATU-CE, com o objetivo da contratagio do objeto acima citado, tendo em vista haver a
Equipe de Pregio, deslgnada pela PORTARIA N9. 02/2021, de 04 de janelro de 2021, composta pelos
servidores: JOSE cliuoioo mes ammaro mam - (Pregoeiro), JOSE Roaémo oe SOUZA - (Equipe de
Apoio), FRANCISCA ALVES MAGAu1AEs - (Equipe de Apoio) e RODRIGO RODRIGUES 0|: OLIVEIRA -
(Equipe de Apoio) ter garantido durante todo o procedimento licitatorio a fiel observéncia ao principio
constitucional da lsonomia, onde se pode verificar também que o mesmo foi processado e julgado em
estrita conformidade com os principios basicos da Legalidade, da lmpessoalidade, da Moralidade, da
lgualdade, da Publicidade, da Probldade Administrativa,'da Vinculagao ao lnstrumento Convocatorio, do
Juigamento Objetivo, e dos que lhes sao correlatos, a fim de proporcionar iguais condigoes de disputa a
todos os interessados e por sua vez habilitados a fornecer o objeto hora licitado, de forma a
potencializar assim 0 carater competitivo do certame, pleiteando a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Camara municipal. Por assim ser, fica claro, inequivoco e explicito que inexistem ddvidas,
ressalvas ou entrelinhas a respeito da legalidade dos atos praticados pela Equipe de Pregao, tanto na
sua fase interna quanto na sua fase externa, portanto, eu, FRANCISCA ELIANE BRAZ DE CARVALHO,
Presidente da Camara Municipal de lguatu-Ce, no exercicio das minhas atribuigoes Iegais, dou total fé
aos atos da Equipe de Pregao, para tanto, venho através do presente termo, HOMOLOGAR o processo
acima citado, para que produza os seus efeitos legais e juridicos.

A0 setor de Licitagoes para que se efetue a elaboragao do contrato do adjudicatario, nos moldes do
termo de adjudicagao datado de 02 de Margo de 2021, parte integrante do processo administrativo de
Licitagao em questao.

Camara Municipal de lguatu-Ce, em 08 de margo de 2021.
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FRANCISCA ELIANE B DE CARVALHO

Presidente do Cdmara Municipal de Iguatu-Ce
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